



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































	البداية والنهاية
	الجزء السابع عشر
	ثم دخلت سنة ست وستمائة
	وممن توفي فيها من المشاهير والأعيان

	ثم دخلت سنة سبع وستمائة
	ذكر وفاة صاحب الموصل نور الدين
	وممن توفي فيها من الأعيان

	ثم دخلت سنة ثمان وستمائة
	وممن توفي فيها من الأعيان

	ثم دخلت سنة تسع وستمائة
	وفيها توفي 

	ثم دخلت سنة عشر وستمائة
	وفيها توفي 

	ثم دخلت سنة إحدى عشرة وستمائة
	وممن توفي فيها من الأعيان وغيرهم

	ثم دخلت سنة ثنتى عشرة وستمائة
	وممن توفي فيها من الأعيان

	ثم دخلت سنة ثلاث عشرة وستمائة
	وممن توفي فيها من الأعيان والمشاهير

	ثم دخلت سنة أربع عشرة وستمائة
	وممن توفي فيها من الأعيان

	ثم دخلت سنة خمس عشرة وستمائة
	صفة أخذ الفرنج دمياط
	وممن توفي فيها من المشاهير والأعيان

	ثم دخلت سنة ست عشرة وستمائة
	وممن توفي فيها من الأعيان

	ثم دخلت سنة سبع عشرة وستمائة
	وممن توفي فيها من الأعيان

	ثم دخلت سنة ثمان عشرة وستمائة
	وممن توفي فيها من الأعيان

	ثم دخلت سنة تسع عشرة وستمائة
	وممن توفي فيها من الأعيان

	ثم دخلت سنة عشرين وستمائة
	وممن توفي فيها من الأعيان

	ثم دخلت سنة إحدى وعشرين وستمائة
	وممن توفي فيها من الأعيان

	ثم دخلت سنة ثنتين وعشرين وستمائة
	وفاة الخليفة الناصر لدين الله وخلافة ابنه الظاهر
	خلافة الظاهر بن الناصر
	وممن توفي فيها من الأعيان

	ثم دخلت سنة ثلاث وعشرين وستمائة
	وفاة الخليفة الظاهر بأمر الله وخلافة ابنه المستنصر
	خلافة المستنصر بالله العباسي أمير المؤمنين أبي جعفر منصور بن الظاهر محمد بن الناصر أحمد
	وممن توفي فيها من الأعيان

	ثم دخلت سنة أربع وعشرين وستمائة
	وممن توفي فيها من الأعيان

	ثم دخلت سنة خمس وعشرين وستمائة
	ثم دخلت سنة ست وعشرين وستمائة
	وممن توفي فيها من الأعيان

	ثم دخلت سنة سبع وعشرين وستمائة
	وممن توفي فيها من الأعيان

	ثم دخلت سنة ثمان وعشرين وستمائة
	وممن توفي فيها من الأعيان

	ثم دخلت سنة تسع وعشرين وستمائة
	وممن توفي فيها من الأعيان

	سنة ثلاثين وستمائة
	وممن توفي فيها من المشاهير

	ثم دخلت سنة إحدى وثلاثين وستمائة
	وممن توفي في هذه السنة من الأعيان

	ثم دخلت سنة ثنتين وثلاثين وستمائة
	وفيها توفي 

	ثم دخلت سنة ثلاث وثلاثين وستمائة
	وممن توفي فيها من المشاهير والأعيان

	ثم دخلت سنة أربع وثلاثين وستمائة
	وممن توفي فيها من الأعيان

	ثم دخلت سنة خمس وثلاثين وستمائة
	ذكر وفاة الملك الكامل محمد بن العادل
	ذكر ما جرى بعده
	وممن توفي فيها من الأعيان

	ثم دخلت سنة ست وثلاثين وستمائة
	وممن توفي فيها من الأعيان

	ثم دخلت سنة سبع وثلاثين وستمائة
	وممن توفي فيها من الأعيان

	ثم دخلت سنة ثمان وثلاثين وستمائة
	وممن توفي فيها من الأعيان والمشاهير

	ثم دخلت سنة تسع وثلاثين وستمائة
	وفيها توفي 

	ثم دخلت سنة أربعين وستمائة
	خلافة المستعصم بالله أمير المؤمنين
	وممن توفي فيها من الأعيان

	ثم دخلت سنة إحدى وأربعين وستمائة
	وممن توفي فيها من الأعيان

	ثم دخلت اثنتين وأربعين وستمائة
	وممن توفي فيها من الأعيان

	ثم دخلت سنة ثلاث وأربعين وستمائة
	وممن توفي هذه السنة من الأعيان

	ثم دخلت سنة أربع وأربعين وستمائة
	وفيها توفي 

	ثم دخلت سنة خمس وأربعين وستمائة
	وممن توفي فيها من المشاهير

	ثم دخلت سنة ست وأربعين وستمائة
	وممن قتل في هذه السنة

	ثم دخلت سنة سبع وأربعين وستمائة
	وممن قتل في هذه السنة

	ثم دخلت سنة ثمان وأربعين وستمائة
	تمليك الملك المعز عز الدين أبيك التركماني مصر بعد بني أيوب، وتداول دولة الأتراك
	ذكر ملك الناصر بن العزيز بن الظاهر بن الناصر فاتح القدس صاحب حلب لدمشق حرسها الله تعالى
	أم الصالح
	وممن توفي في هذه السنة من الأعيان والمشاهير

	ثم دخلت سنة تسع وأربعين وستمائة
	وممن توفي فيها من الأعيان

	سنة خمسين وستمائة
	وفيها توفي 

	ثم دخلت سنة إحدى وخمسين وستمائة
	ثم دخلت سنة ثنتين وخمسين وستمائة
	وممن توفي في هذه السنة من الأعيان

	ثم دخلت سنة خمس وخمسين وستمائة
	وممن توفي في هذه السنة من الأعيان

	ثم دخلت سنة ست وخمسين وستمائة
	ذكر من توفي في هذه السنة من المشاهير والأعيان
	أرجوزة لبعض الفضلاء انتظم فيها ذكر جميع الخلفاء
	فصل
	فصل

	ثم دخلت سنة سبع وخمسين وستمائة
	ولاية الملك المظفر قطز
	وفيها توفي من الأعيان

	ثم دخلت سنة ثمان وخمسين وستمائة
	أخذ التتار حلب ودمشق
	صفة أخذهم لدمشق وزوال ملكهم عنها سريعا
	وقعة عين جالوت
	ذكر سلطنة الملك الظاهر وهو الأسد الضاري بيبرس البندقدارى
	وممن توفي فيها من الأعيان

	ثم دخلت سنة تسع وخمسين وستمائة
	ذكر البيعة بالخلافة للمستنصر بالله أبي القاسم
	تولية الخليفة المسنتصر بالله الملك الظاهر
	ذكر تجهيز الخليفة قاصدا إلى بغداد

	ثم دخلت سنة ستين وستمائة
	وفيها كانت وفاة

	ثم دخلت سنة ثلاث وستين وستمائة
	وممن توفي فيها

	ثم دخلت سنة أربع وستين وستمائة
	وممن توفي فيها

	ثم دخلت سنة خمس وستين وستمائة
	وممن توفي فيها من الأعيان

	ثم دخلت سنة ست وستين وستمائة
	فتح أنطاكية على يد السلطان الملك الظاهر
	وممن توفي فيها من الأعيان

	ثم دخلت سنة سبع وستين وستمائة
	وممن توفي فيها من الأعيان

	ثم دخلت سنة ثمان وستين وستمائة
	وممن توفي فيها من الأعيان

	ثم دخلت سنة تسع وستين وستمائة
	وممن توفي فيها من الأعيان

	ثم دخلت سنة سبعين وستمائة من الهجرة
	وفيها توفي

	ثم دخلت سنة إحدى وسبعين وستمائة
	وممن توفي فيها من الأعيان

	ثم دخلت سنة ثنتين وسبعين وستمائة
	وممن توفي فيها من الأعيان

	ثم دخلت سنة ثلاث وسبعين وستمائة
	وممن توفي فيها من الأعيان

	ثم دخلت سنة أربع وسبعين وستمائة
	وممن توفي فيها من الأعيان

	ثم دخلت سنة خمس وسبعين وستمائة
	وقعة البلستين وفتح قيسارية
	وممن توفي فيها من الأعيان

	ثم دخلت سنة ست وسبعين وستمائة
	وممن توفي فيها من الأعيان

	ثم دخلت سنة سبع وسبعين وستمائة
	وممن توفي فيها من الأعيان

	ثم دخلت سنة ثمان وسبعين وستمائة
	ذكر خلع الملك السعيد وتولية أخيه الملك العادل سلامس
	ذكر بيعة الملك المنصور قلاوون الصالحي
	ذكر سلطنة سنقر الأشقر بدمشق
	وممن توفي فيها من الأعيان

	ثم دخلت سنة تسع وسبعين وستمائة
	وممن توفي فيها من الأعيان

	ثم دخلت سنة ثمانين وستمائة
	وقعة حمص
	وممن توفي فيها من الأعيان

	ثم دخلت سنة إحدى وثمانين وستمائة
	وممن توفي فيها من الأعيان

	ثم دخلت سنة ثنتين وثمانين وستمائة
	وممن توفي فيها من الأعيان

	ثم دخلت سنة ثلاث وثمانين وستمائة
	وممن توفي فيها من الأعيان

	ثم دخلت سنة أربع وثمانين وستمائة
	وممن توفي فيها من الأعيان

	ثم دخلت سنة خمس وثمانين وستمائة
	وممن توفي فيها من الأعيان

	ثم دخلت سنة ست وثمانين وستمائة
	وممن توفي فيها من الأعيان

	ثم دخلت سنة سبع وثمانين وستمائة
	وممن توفي فيها من الأعيان

	ثم دخلت سنة ثمان وثمانين وستمائة
	وممن توفي فيها من الأعيان

	ثم دخلت سنة تسع وثمانين وستمائة
	وممن توفي فيها من الأعيان

	ثم دخلت سنة تسعين وستمائة من الهجرة
	ذكر فتح عكا وبقية السواحل
	وممن توفي فيها من الأعيان

	ثم دخلت سنة إحدى وتسعين وستمائة
	فتح قلعة الروم
	وممن توفي فيها من الأعيان

	ثم دخلت سنة ثنتين وتسعين وستمائة
	وممن توفي فيها من الأعيان

	ثم دخلت سنة ثلاث وتسعين وستمائة
	واقعة عساف النصراني
	وممن توفي فيها من الأعيان

	ثم دخلت سنة أربع وتسعين وستمائة
	ذكر سلطنة الملك العادل كتبغا
	وفيها توفي من الأعيان

	ثم دخلت سنة خمس وتسعين وستمائة
	وممن توفي فيها من الأعيان

	ثم دخلت سنة ست وتسعين وستمائة
	سلطنة الملك المنصور لاجين السلحدر
	وممن توفي فيها من الأعيان

	ثم دخلت سنة سبع وتسعين وستمائة
	وممن توفي فيها من الأعيان

	ثم دخلت سنة ثمان وتسعين وستمائة
	ذكر مقتل المنصور لاجين وعود الملك إلى الناصر محمد بن قلاوون
	وممن توفي فيها من الأعيان

	ثم دخلت سنة تسع وتسعين وستمائة
	وقعة قازان
	وممن توفي فيها من الأعيان

	ثم دخلت سنة سبعمائة من الهجرة النبوية
	وممن توفي فيها من الأعيان

	الفهرس





